
 
 
 

Wesołych Świąt! 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
serdeczne składam Wam życzenia. 

Niech ta Gwiazda Betlejemska, święcąca 
o zmroku, zaprowadzi Was do szczęścia 

i radości w Nowym Roku. 
Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie 

i niech Was dobrego nic w życiu nie minie. 
Życzymy również, by się Wam darzyło, 

a z roku na rok coraz lepiej było. 
Redakcja „Kuriera Zamkowego” 

Zapraszamy na jasełka przygotowane 
przez klasę I A pod kierunkiem p. prof. 
Dariusza Danielewskiego, które odbędą się 
w czwartek 22 grudnia 2005 r. o godz. 11P

30
P 

w sali gimnastycznej. 
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REFLEKSJE WIGILIJNE 

 

24 grudnia obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia. To z myślą o niej w wielu domach odby-
wają się intensywne przygotowania. Od kilku dni przygotowywane są potrawy, trwają porządki, 
by wszystko było na czas gotowe. Ten dzień i ten wieczór pełen jest tradycji. Od samego rana 
ubierana jest  przez najmłodszych choinka. Dla nich to naprawdę wspaniała zabawa! A przy tym 
wiele razy można wykazać się pomysłowością, np. podczas wykonywania kolorowych łańcuchów. 
Po całym dniu ostatnich przygotowań całą rodziną wypatrujemy pierwszej gwiazdki, aby – gdy ją 
ujrzymy – wspólnie zasiąść do stołu. 

Wiele rodzin na wieczerzę udaje się do swych bliskich, aby wspólnie spędzić ten jedyny, 
niepowtarzalny wieczór w roku. Ale są i tacy, którzy w samotności obchodzą Boże Narodzenie. 
Są to np. osoby przebywające w więzieniach. Dlatego wielu z nich nie lubi tego właśnie święta. 
Również dzieciom z domów dziecka, szczególnie tego wieczoru, brakuje osoby, od której chciałyby 
usłyszeć piękne życzenia przepełnione rodzicielską miłością. Obok nas znajdują się osoby bez-
domne, nie mające gdzie i z kim spędzić Świąt. Nie skosztują świątecznych potraw i nie podzielą 
się opłatkiem. Tego wieczoru, kiedy my będziemy siedzieć przy stole i spożywać 12 potraw wigilij-
nych, niektórzy z nich umrą z głodu lub po prostu zamarzną. A biedni w krajach Trzeciego 
Świata? Warto byśmy podczas wigilijnej modlitwy, która rozpoczyna wieczerzę, wspomnieli o tych 
osobach, by w sposób Bogu wiadomy odczuły ciepło i pamięć innych ludzi. Nie bądźmy obojętni 
na ludzką niedolę. 

Po modlitwie „głowa rodziny” dzieli opłatek pomiędzy jej członków i wypowiadane są życzenia. 
A po wieczerzy miło jest zanucić jedną z kolęd, upamiętniających narodziny Jezusa Chrystusa. 
W ilu domach jeszcze śpiewa się kolędy? Czy telewizor, magnetofon zamknęły nam już usta? 

Choć noc jest zwykle zimna i ciemna, wiele osób wybierze się na pasterkę, która tradycyjnie 
odbywa się o północy. Msza święta przepełniona jest radością. Słychać ją w śpiewie pięknych 
polskich kolęd czy we wspólnej modlitwie wiernych. Nikt w tym czasie nie jest zmęczony 
i spragniony snu, wszyscy z radością uczestniczymy w narodzinach Zbawiciela. Podczas tej mszy 
jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami: i ci, którzy samotnie (bywa że ubogo) spędzają Boże 
Narodzenie, jak i ci, którzy nie odczuwają niedostatku. 

Jednak to smutne, że po tych pięknych, wzruszających Świętach, wszyscy powracają 
do swoich codziennych obowiązków i rychło zapominają o przebiegu i przesłaniu tej nocy, 
by dopiero za rok  ponownie ją przeżywać. I chociaż co roku obchodzimy święta Bożego 
Narodzenia i wydawało by się, że są takie same, to jednak każde Boże Narodzenie jest inne. 

Spróbujmy w tym roku dostrzec jak najwięcej zmian tak w przebiegu świąt Bożego 
Narodzenia, jak i w nas samych, w porównaniu z latami ubiegłymi. Oby te spostrzeżenia były 
dla nas budujące. 

UDominika Szałek 
 

Podsumowanie konkursu literackiego 
„Zostanę Andersenem” 

 

25 listopada o godz. 12P

30
P w czytelni Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Sieradzu odbyło się podsu-
mowanie konkursu literackiego „Zostanę Andersenem”. 

Brało w nim udział 52 uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Również młodzież z naszej szkoły przesłała swoje próby 
literackie. Byli to: Ewelina Gwiazda (4E), Ewelina 
Szymańska (2C), Ewa Dostatnia (1E), Justyna 
Kamiennik (1E) oraz Krzysztof Gołąb (1b). 

W konkursie wyróżniono prace Eweliny Gwiazdy 
i Ewy Dostatniej. 

Uczestnicy konkursu spotkali się z panią Bogusławą 
Sochańską – tłumaczką literatury duńskiej, dyrektorem 
Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce, która bardzo 
interesująco opowiadała o życiu Jana Ch. Andersena. 

 

UE.Sz. / Ej! 

 

Ostatnia relacja z planu filmowego 
 

W poprzednim roku szkolnym nasza klasa rozpoczęła 
pracę nad filmem „Kolory przyjaźni”. Pod kierunkiem 
p. prof. Janusza Ziarnika, z pomocą kolegów z klasy 2C: 
Marcina Skorupy i Dominika Zająca, z początkiem 
kwietnia 2005 r. przystąpiliśmy do ciężkiej pracy. 

Choć nie było to łatwe, praca nad filmem doczekała 
się wreszcie swego końca. Koledzy z klasy 2C bardzo 
nam pomogli przy montażu i obróbce muzycznej. 

Pan profesor czuwał nad prawidłowym układem 
i kompozycją poszczególnych scen. Nasze scenografki, 
a zarazem reżyserki, miały pieczę nad scenerią wnętrz 
i pracą aktorów. Były nimi: Weronika Kubiczak, Magda 
Jakubiak i Joanna Grątkowska. 

Film jest już gotowy. Z niecierpliwością czekamy 
na jego projekcję, która nastąpi w czwartek przed świę-
tami Bożego Narodzenia. 

Mamy nadzieję, że publiczność – na początku z na-
szej klasy – będzie mogła być dumna z tego osiągnięcia. 
Bo przecież jesteśmy absolutnymi amatorami w tej dzie-
dzinie. 

UMagda Jakubiak 
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29 XI o godz. 18 P

00
P klasa 2 C pod opieką p. dyr. 

I. Budy i p. prof. H. Głogowskiej uczestniczyła 
w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w pro-
mocji książki Ziemowita Skibińskiego Mieszkałem 
w wielu... oraz w andrzejkowym wieczorze poetyc-
kim z udziałem: Lilli Latus, Dariusza Klimczyka, 
Zdzisława Kupczyka i Mirosława Pisarkiewicza. 

Było to bardzo interesujące spotkanie, które 
upłynęło w niezwykle miłej atmosferze. Artyści 
przedstawili dość licznie zgromadzonej publiczności 
swoją twórczość: recytowali swoje wiersze, fraszki, 
aforyzmy, opowiadali o swoim życiu oraz o tym, 
czym zajmują się na co dzień. Pan Z. Kupczyk pre-
zentował ponadto poezję Ziemowita Skibińskiego. 

Na zakończenie lampką czerwonego wina wznie-
siono toast za artystów, by im wena twórcza w dal-
szym ciągu sprzyjała. 

UEwelina Szymańska U 

 
30 XI o godz. 12 P

20
P klasa 1 a (grupa) obejrzała 

w Teatrze Miejskim wystawę 100. rocznica urodzin 
Arego Szternfelda w zbiorach Szkatuły Piórem 
Rzeźbionej Jana Matusiaka. Z młodzieżą do teatru 
udał się p. prof. G. Brodacki. 

 
W listopadzie w gablotach na I piętrze mieliśmy 

okazję zapoznać się z wystawą czytelniczą, 
poświęconą 150. rocznicy śmierci Adama Mickie-
wicza (która przypadła 26 XI). Z kolei od 1 grudnia 
w gablotach na I piętrze zaprezentowano kolejną 
wystawę czytelniczą, poświęconą 80. rocznicy 
śmierci Władysława Stanisława Reymonta (pisarz 
zmarł 5 XII 1925). 

Obie wystawy przygotował p. prof. G. Brodacki, 
któremu pomagały Agnieszka Kłopotek i Malwina 
Nowicka z klasy 3 E. 

 
1 XII o godz. 17 uczniowie klasy 1 D wraz 

z p. prof. G. Brodackim wzięli udział w spotkaniu 
autorskim z pisarką Izabelą Sową. Spotkanie z kra-
kowską pisarką odbyło się w czytelni Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sieradzu. 

 
6 XII 2005 r. o godz.16P

00
P w Powiatowej Biblio-

tece Publicznej w Sieradzu odbyło się spotkanie 
z Anną Czerwińską, znaną alpinistką. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie sieradzkiego oddziału 
PTTK, przedstawiciele Starostwa oraz uczniowie 
klasy II F pod opieką p. prof. Jacka Gruszki. Anna 
Czerwińska, z wykształcenia dr nauk farmaceutycz-
nych, autorka kilku książek o tematyce górskiej,  
bardzo ciekawie opowiadała o swojej największej 
pasji życiowej, którą są góry. Opowieści o zdobyciu 
Korony Ziemi (najwyższe szczyty wszystkich konty-
nentów) i siedmiu ośmiotysięczników ilustrowane 
były zdjęciami i filmem z jednej z wypraw 
w Himalaje. 

Pani Anna mówiła również o swoich górskich 
porażkach i o planach na przyszłość. 

Następnie o godzinie 18 P

00
P odbyło się spotkanie 

najbardziej aktywnych członków PTTK i władz 
samorządowych z okazji pięćdziesięciolecia oddzia-
łu PTTK w Sieradzu. W spotkaniu uczestniczyła 
pani dyrektor Ignacja Buda. 

 
13 XII o godz. młodzież klas licealnych wzięła 

udział w sali gimnastycznej w spektaklu Tajemnice 
iluzji. 

 
W dniach 15, 16 i 19 XII o 8 P

00
P 

odbyły się próbne egzaminy 
maturalne: 15 XII – z j. polskiego, 
16 XII – z j. obcego, 19 XII – z wy-
branego przedmiotu obowiązko-
wego. 
 

Spotkanie opłatkowe samorządu 
szkolnego i wolontariatu odbędzie 
się w środę 21 XII o godz. 13 P

00
P. 

 
Uczniowie klasy I D oraz 

p. prof. G. Brodacki podczas spot-
kania z Izabelą Sową w czytelni 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sieradzu (fot. K. Brodowska). 
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WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO 
Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI TWÓRCZOŚCI IGNACEGO KRASICKIEGO 

(1 etap – listopad 2005) 
 

KLASA 2A 2C 2D 2E 2F 
Liczba 

uczestników 23 27 31 28 20 

Zdobyte 
punkty 98 161,5 195,5 158,5 105 

Średnia 
arytmetyczna 3,83 5,24 6,31 5,66 5,25 

 

W konkursie nie wzięli udziału uczniowie klasy 2 B, ponieważ z literaturą oświecenia oraz z życiem 
i twórczością I. Krasickiego zapoznali się wiosną 2005 roku, jako uczniowie klasy pierwszej. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło we wtorek 13 XII o godz. 13 P

00
P w bibliotece szkolnej. Zwyciężyła 

Anna Oraczyk (2 D). Kolejne miejsca zajęli: Magda Jakubiak (2 A) – drugie, Małgorzata Michalak (2 F) – 
trzecie, Monika Malicka (2 E) i Dominika Przybyłek (2 C) – czwarte. Gratulujemy!!! 

Wyżej wymienione osoby, redakcja „Kuriera Zamkowego” oraz  Anna Wolska (2 C), Beata Gnatkowska 
(2 D), Karolina Gotkowicz (2 D), Natalia Pawlak (2 D), Ewelina Komar (2 E) i Sandra Torchała (2 F) 
w czwartek 15 XII o godz. 12P

30
P w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu wzięły udział w spotkaniu 

z poetą, satyrykiem i publicystą Pawłem Chorlopem. 
 

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO 
Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI W. S. REYMONTA 

(konkurs odbył się 6 XII, z okazji przypadającej 5 XII 2005 r. 80. rocznicy śmierci pisarza) 
 

Klasa 3A 3B 3C 4D 4E 4F 
Liczba 

uczniów 28 25 25 28 28 29 

Zdobyte 
punkty 161 171 129 199 186 222 

Średnia 
arytmetyczna 5,75 6,84 5,16 7,11 6,64 7,66 

 

Najwięcej (10) punktów otrzymali: Marzena Florek (4D), Magdalena Fijałkowska (4E) i Ewelina Gil (4F). 
Gratulujemy!!! 

Organizatorem obu konkursów był p. prof. G. Brodacki. 
 
 

CO SŁYCHAĆ Z „LEONARDEM”? 
 

W związku z przystąpieniem naszej szkoły 
do programu UE Leonardo da Vinci, w dniach 6 IX 
– 18 XI odbywał się kurs niemieckiego języka 
fachowego dla 15 uczniów technikum, prowadzony 
przez p. prof. Janinę Zemła. Uczniów tych wybrano 
z dwukrotnie większej grupy ochotników po dwóch 
testach języka ogólnego (w marcu i we wrześniu). 

Cały kurs obejmował 40 godzin zajęć i miał 
za zadanie zapoznać uczestników ze słownictwem 
z zakresu handlu detalicznego i wdrożyć ich do sa-
modzielnego porozumiewania się w sprawach 
codziennych, związanych z funkcjonowaniem 
sklepu. Przy okazji ćwiczone były umiejętności 
przydatne przy egzaminie maturalnym: wyszuki-
wanie informacji w tekście i w różnych innych 

źródłach (encyklopedie, słowniki), rozumienie 
ze słuchu, prowadzenie dialogów sterowanych itp. 

Nie jest to jeszcze koniec szkolenia. Piętnastka 
uczniów, która przeszła przez pierwszy i najdłuższy 
kurs, weźmie udział jeszcze w dwóch kolejnych: 
18-godzinnym kursie przygotowania kulturowego 
(prow. przez p. prof. M. Kwiatusińską) i 24-go-
dzinnym kursie przygotowania pedagogicznego 
(prow. przez pedagoga szkolnego, p. prof. 
J. Ziarnika). Każdy z nich zakończy się ankietą ewa-
luacyjną. Dopiero po ich zakończeniu grupa będzie 
przygotowana i w marcu dziesięciu uczniów naszej 
szkoły wyjedzie na praktyki zawodowe do Heidel-
bergu.
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NOCNE OPOWIEŚCI ZE STRYCHU PRZY ZAMKOWEJ 
 

Część II 
 

Nadeszły tęgie mrozy, przyszły srogie dujawice. 
Strych zdawał się trzeszczeć w posadach i ulatywać 
w przestrzeń podczas tegorocznej zimy. Frania pomyś-
lała, że dłużej tego nie wytrzyma i postanowiła przenieść 
się w bezpieczniejsze miejsce. Czuła, że jest jeszcze 
młoda, a przy tym spodziewała się kolejnego dziecka 
i nie miała zamiaru umierać. 

Pewnej nocy opuściła swe dotychczasowe miesz-
kanie, które ostatnio szczególnie dawało jej się we znaki 
i wyruszyła na poszukiwania. Była krańcowo wyczer-
pana, gdy weszła do sali mieniącej się kolorami ciepłych 
światełek. W rogu zobaczyła choinkę. A pod nią jakieś 
pudła poobwiązywane jaskrawymi wstążkami. W mroku 
całość sprawiała niesamowite wrażenie. 

„No tak. Niedługo Święta, a ja nawet nie mam gdzie 
spać” - pomyślała z żalem. 

Podreptała do jednego z pudeł i z radością dostrzegła 
w nim małą dziurkę. Ochoczo zabrała się do powięk-
szania otworu. Po chwili znalazła się w środku. Jakież 
było jej zdziwienie, gdy pod nogami poczuła szelest 
świeżego siana. 

„Jakaś nowa tradycja” – powiedziała do siebie. – 
„Sianko w pudełkach na prezenty. A ja dzięki temu mam 

nie tylko dom, ale i łóżko z pościelą. To lepsze niż hotel 
z mchu w czasie mojej pierwszej nocy poślubnej”. 

Biedactwo zapadło w głęboki sen. Został on brutalnie 
przerwany przez okropne dreszcze, które zaczęły 
wstrząsać całym jej mysim ciałkiem. Poczuła dotkliwe 
zimno. Zorientowała się, że wylądowała na szkolnym 
śmietniku. Spała tak głęboko, że nie zauważyła, kiedy 
porządkowe SS (Szkolne Służby Porządkowe - przyp. 
aut.) wyeksmitowały wszystkie imitacje prezentów 
do kontenera. 

„Jak ja teraz wrócę do szkoły?!” – pisnęła z przera-
żeniem. 

Błyskawicznie wypełzła spod sterty śmieci, 
ześlizgnęła się na ziemię po krawędzi żelaznego 
pojemnika i najszybciej jak potrafiła, pobiegła w okolice 
drzwi wejściowych. Przed furtką ujrzała dostawcze 
IVECO z napisem: „STAR FOODS”. 

„A prawda, dziś wtorek, przyjechał ten z cheepsami” 
– pomyślała uradowana. Miała wyjątkowe szczęście. 

Usłyszała trzask zamykanych na pace drzwi i po 
chwili ujrzała „pana od cheepsów", kroczącego ze stertą 
pudełek. Pobiegła za nim. Gdy otworzył drzwi i przytrzy-
mał je nogą, wślizgnęła się do budynku. 

Była uratowana. 
UKaja Szumicka 

 

WYWIAD Z MIKOŁAJEM 
 

– Święty Mikołaju, dlaczego wyglądasz tak, jak 
wyglądasz? 

– To długa historia. Kiedyś przedstawiano mnie 
w szatach bardziej przypominających strój biskupa. Teraz 
coraz bardziej przypominam wyrośniętego krasnala. 
Gdzieś straciłem pastorał, a na głowie zamiast mitry 
noszę tę śmieszną czapkę. 

– Święty Mikołaj urodził się podobno w Azji 
Mniejszej, skąd więc te renifery i arktyczny krajobraz? 

– To zasługa pisarza. Clement A. Moore, autor 
Wizyty Świętego Mikołaja, opisał mnie w 1823 roku jako 
miłego dziadka, trochę gburowatego, podróżującego 
saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów. I coś takiego 
się przyjęło! Kilkadziesiąt lat później Amerykanin 
Thomas Nast na podstawie książki Moore'a namalował 
mnie i tak już zostało, chyba na wieki... Normalnie 
mieszkam daleko na Północy w Rovaniemi. Tutaj mam 
tylko biura, gdzie spotykam się z ludźmi. 

– Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz prezenty. 
Czy wchodzisz kominem, czy też masz inne sposoby? 

– Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale 
sprawdza się raczej tylko w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych. W inny krajach jest to raczej nie 
możliwe, kominków jest coraz mniej, projektanci 
przewodów wentylacyjnych w ogóle o mnie nie myślą. 
Czasem po prostu pukam i wchodzę przez drzwi, czasem 
korzystam z otwartego okna. 

– W okresie świąt masz pewnie mnóstwo pracy. 
Co robisz w pozostałe dni? 

– Nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą. Owszem, 
robota się spiętrza, ale nie jest jeszcze dramatycznie. 
Proszę pamiętać, że odwiedzam tylko grzeczne dzieci. 
Sezon zaczyna się 6 grudnia i trwa aż do 6 stycznia, gdy 
Boże Narodzenie obchodzone jest przez wschodnich 
chrześcijan. A później? Później mam urlop. 

– Jedenaście miesięcy? 
– Z moim stażem pracy to chyba nic dziwnego. 

Po takiej pracy mam prawo odpocząć!!! 
– Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to, o co proszą 

w listach? 
– Dzięki swoim elfom i listom dzieci Mikołaj 

zwykle wie, co chciałaby otrzymać, jednak zna realia 
i wie, że dzieci czasem chcą dostawać rzeczy, którymi 
nie byliby zachwyceni. Gdyby panie wiedziały, w jak 
wielu listach otrzymuję prośby o konia albo prom 
kosmiczny... 

– Czy jesteś wesoły i lubisz się pośmiać? Co lubisz 
robić w wolnych chwilach? 

– Bardzo lubię się śmiać. Gdy mam wolne gram 
na różnych instrumentach wesołe i skoczne melodie. 
I bardzo lubię jeździć samochodem! Ale to mówię 
po cichutku, żeby renifery nie usłyszały, bo się na mnie 
obrażą... 

– ...A więc dziękujemy że udzieliłeś nam tego 
wywiadu Święty Mikołaju. 

 

Wywiad przeprowadziły: UGośka&KaśkaU 
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ZNAMY NASZYCH PIERWSZYCH RYWALI 

 
Polska w nadchodzących Mistrzostwach 

Świata w piłce nożnej, które w przyszłym roku 
odbędą się w Niemczech znalazła się w I grupie 
i zmierzy się z gospodarzami mistrzostw, 
a także z Ekwadorem i Kostaryką. Opinie 
dotyczące szans naszej drużyny narodowej 
są optymistyczne. 

Paweł Janas jest przekonany, że nasza 
drużyna powinna sobie poradzić, lecz żałuje, 
że nie zagramy z Niemcami w meczu otwarcia. 
„Trochę szkoda – powiedział, – że z Niemcami 
nie zagramy podczas inauguracji mundialu. 
To byłby bardzo prestiżowy mecz. Jednak bez 
wątpienia będzie to także najtrudniejszy rywal 
w grupie.” 

Nasza reprezentacja pierwszy mecz rozegra 
z Ekwadorem, a następne kolejno z Niemcami 
i z Kostaryką. „Z Ekwadorem graliśmy niedaw-
no i wygraliśmy, ale mecz toczył się w anor-
malnych warunkach, podczas ulewy. O Kosta-
ryce wiemy na razie najmniej i musimy niezwło-
cznie zacząć zbierać potrzebne informacje.” 

Najważniejszym dla ostatecznego układu 
tabeli może okazać się mecz pomiędzy nami 
i gospodarzami przyszłorocznego turnieju. 

Cała Polska wierzy, że nasza reprezentacja 
zrewanżuje się Niemcom za 1974 rok i że pow-
tórzy sukces drużyny Kazimierza Górskiego. 

 

UDamian BaszczyńskiU 

 
Paweł Janas na drugie imię ma szczęście. 

Łatwa grupa eliminacyjna, a teraz dobry los 
w finałach. Co prawda renomowaną „firmą” 
w piłce światowej nie jesteśmy, ale niektórzy 
nasi zawodnicy potrafią zagrać na wysokim 
poziomie. Co do naszych przeciwników w gru-
pie to na pewno najgroźniejsi są Niemcy, 
chociaż przeżywają obecnie kryzys piłkarski. 
Ale w powiedzeniu, że wszyscy grają, a Niemcy 
i tak wygrywają jest dużo prawdy. Niewątpliwy 

faworyt naszej grupy. Ekwador to bardzo cieka-
wy zespół, grający futbol techniczny i finezyjny. 
Potrafią wygrać z Brazylią czy Argentyną, więc 
że zagrają na tym samym poziomie, co z nami 
ostatnio, to bym nie wierzył. Ostatni zespół jest 
chyba najmniej znany, ale jeśli grają w MŚ, to... 
musieli „trochę grać”, by się tam dostać. 

W każdym razie jest powód do optymizmu – 
jesteśmy w finałach MŚ i to jest ważne. Lecz 
przed naszą drużyną cały rok ciężkiej pracy, 
by wypaść na nich dobrze. 

 

Up. prof. Marek Przybył 
 

W spotkaniu z Niemcami faworytami nie 
będziemy. W drużynie gospodarzy gra kilku 
znakomitych piłkarzy: Ballack, Klosse, Podolski. 
Są to znane nazwiska. Jako gospodarze będą 
na pewno świetnie przygotowani. Poza tym 
publiczność będzie ich wspierać. Mam nadzie-
ję, że uda sie naszym piłkarzom zrewanżować 
za porażkę we Frankfurcie. 

Ekwador to także silna drużyna, czołowy 
zespół Ameryki Południowej. Kostaryka zajęła 
3 miejsce w strefie CONCACAF za USA i Mek-
sykiem. Dlatego nie można mówić, że trafiliśmy 
na słabe zespoły. 

Up. prof. Robert Brzeziecki 
 

Polska ciężko pracowała, by dostać się do 
MŚ, które odbędą się w Niemczech. Mieliśmy 
wielkie szczęście, że nie trafiliśmy na takie 
drużyny jak Brazylia, Anglia, Serbia i Czarno-
góra. Mamy realne szanse na wyjście z naszej 
grupy. Ale wszystko zależy tylko od przygo-
towania i wiary w to, co się robi. Dalsze losy 
naszej drużyny mogą potoczyć się różnie, 
albowiem fortuna zmienną  jest. 

 

UBłażej OwczarekU 

 
 
 

Czwarty (świąteczny) numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2005/2006 przygotowała redakcja w składzie: 
Dominika Szałek (2 A), Małgorzata Tępowska (1 C), Kasia Tryka (1 C), Magda Jakubiak (2 A), Ewelina Szymańska 
(2 C), Kaja Szumicka (2 F), Damian Baszczyński (1 D) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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X ROCZNICA POWSTANIA „KURIERA ZAMKOWEGO” 
PREZENTACJA KL. I F 

 
 

A jeśli kiedyś... 
A jeśli znowu... 
A jeśli myślisz... 
drogą, nie znając jej kresu 
A jeśli... 
Szukasz... 
To wybacz 
I przyjdź znowu 
 
Co dziś zasiejesz, jutro zbierzesz 
Nic samo się nie rodzi 
życie przemija 
Pomyśl o życiu tak jak dziś 
Po prostu 
O życiu myślą młodzi! 

Na myśli nie znajdziesz sposobu 
Błądzą... 

-Potykają się o kamienie wspomnień 
Idąc drogą, nie znając jej kresu 
Szukasz... 

-Spełnienia swych marzeń 
Marzenia tak jak komety 
Wirują... 

- Wielka karuzela 
I życie przemija 
Po prostu 

- Co tydzień niedziela 
 

U(Nieznajoma)U 

 
 

OBOWIĄZKOWA MATURA Z... MATEMATYKI? 
 

Nowy minister edukacji zapowiada, że wszy-
scy maturzyści będą w ciągu dwóch - trzech lat 
obowiązkowo zdawali egzamin z matematyki. 

Michał Seweryński chce powrotu matema-
tyki na maturę, bo to przedmiot, który uczy 
logicznego myślenia. Ponadto bez znajomości 
matematyki nie można studiować kierunków 
ścisłych i technicznych. A brak nam absol-
wentów takich studiów. Gospodarka ich potrze-
buje. Muszę to brać pod uwagę – tłumaczy 
minister, profesor prawa. 

Studia z przedmiotów ścisłych i technicz-
nych wybiera dziś tylko co piąty absolwent 
szkoły średniej. Reszta woli nauki humanistycz-
ne, społeczne, prawo, biznes. 

– Wielu młodych ludzi wybiera kierunki, 
na których nie natkną się na matematykę - dziwi 
się profesor Stefan Kwiatkowski z Instytutu 
Badań Edukacyjnych. – Same uczelnie apelują, 
by przywróciła matematyka. 

– To gimnastyka umysłu. Pomaga nauczyć 
się segregować myśli, rozwiązywać problemy – 
przekonuje prof. Tadeusz Luty, przewodniczący 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich. 
 

Obowiązkowa matematyka na pewno nie 
grozi licealistom, którzy zdają maturę w przysz-
łym roku. Minister nie przygotował jeszcze 
żadnych rozporządzeń. Dopuszcza wprowadze-
nie obowiązkowego egzaminu z matematyki 
dopiero za dwa-trzy lata. 

Deklaracja ministra oznacza, że do egzaminu 
musi przygotować się młodzież, która dziś uczy 
się w I klasie liceum lub III klasie gimnazjum. 
Młodzi truchleją. 

– Boję się, bo mam problemy ze zrozumie-
niem zadań z tekstem – można usłyszeć z wielu 
ust. 

Minister Seweryński nie jest pierwszym, 
który chce przywrócić matematykę. Takie plany 
miał już Mirosław Handtke w czasach rządu 
J. Buzka. Jednak jego następczyni, Krystyna 
Łybacka z rządu L. Millera, wyrzuciła te plany 
do kosza. 

– Matura ma być wstępem na studia, więc 
po co zdawać przedmiot, którego uczelnia nie 
wymaga przy rekrutacji? – pyta K. Łybacka, 
doktor matematyki. – Problem z matematyką 
leży w uczeniu. A tak skończy się plagą ściąga-
nia na maturze. 
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ADAM OZDOBA – NASZ WIGILIJNY 
SOLENIZANT 

 
Adaś jest bardzo wesołym kolegą i za to bardzo 
go lubię. Jest bardzo koleżeński i sympatyczny 

UB. G. 
 
Adam jest rozrywkowy, potrafi każdego rozbawić. 
Jest koleżeński. Gdy się go poprosi o pomoc, zawsze 
pomoże. 

UK. P. 
 
Adam jest dowcipny, „śmieszny” i koleżeński. 

UBożencia 
 
Adam jest bardzo miły, wesoły. Uśmiechaj się 
częściej! 

UPszczółka 
 
Adam jest bardzo fajny. Jest miłą i sumienną 
osobą. Umie rozbawiać rówieśników swoimi 
dowcipami. 

UDzinka 
 
Adaś jest super kolegą, wyrozumiałym i sympatycz-
nym, za co bardzo go cenię. Powinien się tylko 
częściej uśmiechać. 

UPezet 
 
Adam Ozdoba jest miłym, fajnym kolegą. Bardzo 
go lubię, bo umie rozbawić całą klasę. Pomysłowy, 
ambitny, wesoły. 

UK. E. 
 
Adaś Ozdoba jest miłym, wesołym kumplem. 
Bardzo go lubię, bo jest rozrywkowy i umie każdego 
rozbawić. Jest także pomysłowy i ambitny. To dobry 
kolega. 

UM. Ch. 
 
Adam jest super kolegą, zawsze można na niego 
liczyć, jest uśmiechnięty i zawsze pogodny. 

UZiomek 
 
Adam jest fajnym kolegą. Można zawsze na niego 
liczyć. Jest niekonfliktowy, ma poczucie humoru. 

UKubiakU 

 
 
 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA... 
 
 

STILLE NACHT 
 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 

Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 

 
Stille Nacht! Heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb' aus Deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund'. 

Christ in Deiner Geburt! 
Christ in Deiner Geburt!  

 
 

CICHA NOC 
 

Cicha noc, święta noc, 
Pokój niesie ludziom wszem, 

A u żłobka Matka Święta 
Czuwa sama uśmiechnięta, 

Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 

 
Cicha noc, święta noc, 

Pastuszkowie od swych trzód, 
Biegną wielce zadziwieni, 
Za anielskim głosem pieni, 

Gdzie się spełnił cud 
Gdzie się spełnił cud. 

 
 

SILENT NIGHT 
 

Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 

Round yon Virgin Mother and Child 
Holy infant so tender and mild 

Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace. 

 
Silent night, holy night 

Shephards quake at the side. 
Glourious beams from heaven afar, 

Heavenly host sing Allelujah 
Christ, the Saviour is born 
Christ, the Saviour is born. 
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X ROCZNICA POWSTANIA „KURIERA ZAMKOWEGO” 
PREZENTACJA KL. I U 

 
 

Życzenia od 1U dla Was, drodzy czytelnicy „Kuriera Zamkowego”: 
 

Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki... 
Śnieg z nieba spada, życzenia zdrowych świąt składa :) 
Niech te Święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. 
Przede wszystkim to chciałybyśmy Wam wszystkim życzyć uśmiechu na twarzy, bo przez życie trzeba 

iść z uśmiechniętą twarzą i nie przejmować się niepowodzeniami... najważniejsze jest to, aby cieszyć się z 
tego, co się ma i to doceniać :) 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 
UKLASA 1U 

 

DZIEŃ SPEŁNIONYCH MARZEŃ 
 

1 IX 2005 roku dostałam pod opiekę klasę 
samych dziewczyn (nawet jednego faceta). Obawia-
łam się, że będzie to nudna klasa lub, co gorsze, 
wiecznie skłócona wewnętrznie. Na szczęście pomy-
liłam się. Moje kobiety są pełne życia, pomysłów 
i życzliwości. Chętnie się bawimy i urozmaicamy 
sobie życie szkolne. Tak też było 6 grudnia. 

W imieniny Mikołaja wybrałyśmy się do Łodzi 
(moja córka oczywiście też i jako drugi opiekun – 
pani Ola Osicka), aby kupić sobie wzajemnie 
prezenty. Na zbiórkę nikt się nie spóźnił, ale – jak 
zwykle – było dużo zamieszania i niestety ucierpiała 
trochę trawa. W autokarze zamieszanie przybrało 
jeszcze na sile – było przecież losowanie, którego 
wyniki teoretycznie zostały objęte tajemnicą. 
Teoretycznie, bo praktycznie to z pewnością było 
inaczej. Moja córka była pełna obaw, czy będę 
umiała wskazać jej osobę, którą wylosowała i czy 
będzie umiała znaleźć odpowiedni dla niej prezent. 
Na szczęście mam tak oryginalne dziewczyny, 
że nie trudno odróżnić je z tłumu. Po raz pierwszy 
tak szybko nauczyłam się nazwisk swoich uczniów. 
Jestem z tego dumna (drobne pomyłki jeszcze mi się 
zdarzają, ale dziewczynki poprawiają mnie lub 
podpowiadają mi z dobrotliwym uśmiechem 
zrozumienia). W poszukiwaniu odpowiednich 
prezentów biegałyśmy po Ptaku, Galerii Centrum 
i ulicy Piotrkowskiej. Mnie udało się od razu znaleźć 
prezent dla subtelnej blondynki, oczywiście musiało 
to być coś z delikatnej, srebrnej biżuterii. Wierzę, 
że prezent się spodobał. Większy problem miała 
moja córka. Długo szukała czegoś odpowiedniego 
dla charyzmatycznej i bardzo energicznej młodej 
„minister finansów”.  I wreszcie trafiła. Ta zadziorna 
maskotka (czarny kaczor z wielkim żółtym 
dziobem) – wypisz wymaluj – musiała trafić w owe 
ręce. I trafiła, sprawiając wiele radości i budząc 
ogólną uciechę.  Wzajemne wręczanie prezentów 
miało miejsce na uroczystej kolacji w restauracji 

„Na Półboru” (polecamy – pyszne jedzonko). Było 
super – dużo śmiechu i radości. Wyraźnie wszystkie 
lubimy swoje towarzystwo. Nawet kierowca był 
zachwycony atmosferą. On też dostał prezent – żółty 
krawat w czarne koty. Poza tym było aż 15 misiów, 
dużo biżuterii, jedne puchate łapcie, jeden miś 
polarny, jedna lalka porcelanowa, śliczny kubeczek. 
Wracałyśmy w świetnych humorach, choć na dwo-
rze siąpiło, wiało, zamarzało.  

„Proszę o jeszcze” i mam nadzieję, że to życze-
nie się spełni – wcześniej niż na kolejnych mikołaj-
kach. 

Up. prof. Agnieszka Jabłońska 
 
 

Dnia 6 XII 2005 r. tj. we wtorek, wybrałyśmy się 
na wycieczkę mikołajkową do Łodzi. Wyjechaliśmy 
o godzinie 8P

00
P, w drodze losowaliśmy osoby, którym 

mamy zrobić prezenty-niespodzianki. Było sporo 
zamieszania i śmiechu, ale i tak większość z nas 
wiedziała, kto kogo wylosował. Po godzinie jazdy 
wstąpiłyśmy „na Ptaka”. Chodziliśmy po halach 
i niektóre z nas zrobiły satysfakcjonujące zakupy :-) 
. Następnie pojechaliśmy do Galerii Łódzkiej gdzie 
miałyśmy 3,5 godz. czasu dla siebie. W Galerii 
robiłyśmy zakupy, szukałyśmy niespodzianek, 
mogłyśmy coś zjeść bądź napić się czegoś. 
Dostaliśmy też prezenty od św. Mikołaja :-). 
Wracając pojechaliśmy na obiad do restauracji „Na 
pół boru”, gdzie wręczałyśmy sobie prezenty. Obia-
dek był pyszny i „bardzo duży” –  no i oczywiście 
przyszedł wreszcie czas na świetne prezenty, z któ-
rych mamy nadzieję, że każdy był bardzo zadowo-
lony. 

Wycieczka skończyła się już o godz. 17 P

30
P. Było 

tak fajniutko, że z chęcią byśmy ją powtórzyły. 
Szkoda, że Mikołaj przychodzi do nas tylko raz 

w roku... 
UMarta Klucha 
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ZIOMAL W CZERWONEJ CZAPIE 
 

Zapewne wszyscy myślimy; ze doskonale 
wiemy, kim był św. Mikołaj. No bo to przecież 
żadna filozofia. To ziomek w czerwonym ubranku, 
krasnolowatej czapie z długą białą brodą i ładnym 
uśmiechem. A co robił? To też nietrudne pytanie - 
rozdawał prezenty. Komu? Dzieciom (ale oczywiś-
cie tylko tym grzecznym, bo te niegrzeczne mogły 
liczyć tylko na rózgi). 

Ale czy to wszystko prawda i czy to już koniec 
historii o świętym? 

Otóż nie! Obraz wyżej przedstawiony jest małą 
dawką historii o życiu ulubieńca dzieci.  

Postaram się więc Wam przytoczyć kilka 
ciekawostek z jego życia. Po pierwsze, Mikołaj 
stracił rodziców, kiedy był jeszcze bardzo młody. 
Odziedziczył po nich majątek i już wtedy postanowił 
pomagać biednym. Robił to po kryjomu np. w nocy. 

Następną ciekawą legendą jest historia o tym, 
jak Mikołaj został biskupem. A wiec kiedy Mikołaj 
był już w klasztorze, pewnego dnia podczas 
modlitwy usłyszał głos Boga, nakazujący mu udanie 
się do miasta Marea. Tak też zrobił. Na miejscu 
okazało się, że w mieście trwa żałoba po śmierci 
biskupa i tak Mikołaj został tutejszym duszpas-
terzem. Jako biskup zjednał sobie ludzi gorliwością i 
troskliwością o ich potrzeby. Rozgłos przyniosły Mu 
również reformy wprowadzone w swojej diecezji, 
np. zmniejszenie dworu biskupiego. Wielu z nas nie 
wie, czyim patronem jest św. Mikołaj. Jest on 
patronem Miry, Moskwy  i Rusi. Jest również 
uznawany za opiekuna dzieci, cukierników, jeńców, 
kupców czy marynarzy.  
 

UAgnieszka Bernacka
U 

W CO SIĘ BAWIĆ PODCZAS ŚWIĄT 
 

Gdy zasiadamy przy świątecznym stole, często 
jesteśmy tak zmęczeni, że nie mamy siły już na nic. 
Nikomu nie chce się śpiewać kolęd, bawić się 
prezentami z dziećmi ani wyjść na wieczorny 
spacer, by zobaczyć przyozdobione na mieście 
choinki. Znudzeni, najczęściej siadamy przed 
telewizorami. A przecież może być inaczej. 
Spróbujmy wspólnie spędzić ten radosny czas. 
Usiądźmy razem z dziećmi na dywanie i zagrajmy 
z nimi w domino, pchełki, czy chińczyka. A może 
przygotujemy na tę okazję coś naprawdę 
niezwykłego. Oto dwie nasze propozycje: 

Worek Świętego Mikołaja 

Przygotujcie duży worek i kilka prezentów 
o różnych kształtach i fakturze. Może to być np. 
woreczek z piaskiem, wilgotna gąbka, pumeks, dzia-
dek do orzechów itd. Im dziwniejsze rzeczy wybie-
rzecie, tym lepiej. Prowadzący wkłada do worka 

jeden przedmiot. Robi to tak żeby wszyscy widzieli. 
Wszyscy, oprócz jednego nieszczęśnika, który 
będzie musiał włożyć rękę do worka, pomacać 
i zgadnąć co jest w środku. Udało się? To następny 
proszę! 

Bajkowa zgaduj zgadula 

Ta zabawa nawet starszym może poprawić humor. 
Napiszcie na kartkach tytuły znanych bajek. 
Podzielcie się na dwie drużyny tak, aby w każdej 
byli dorośli i dzieci. Każda drużyna losuje trzy 
kartki. Pierwsza runda polega na odgadnięciu bez 
słów sceny z wylosowanej bajki. Druga – na nary-
sowaniu głównego bohatera. Trzecia – na przygo-
towaniu najbardziej znanego dialogu. Oczywiście 
jedna drużyna odgrywa, rysuje i mówi, a druga 
odgaduje o jaką bajkę chodzi. Po trzech rundach 
następuje zmiana. 

 
ŚWIĄTECZNY HUMOR 

 
 
List do Świętego Mikołaja: 
- Drogi Mikołaju proszę o podwójne egzemplarze 
zabawek, bo ja też chce się bawić  
kiedy tata jest w domu. 
Nauczycie do uczniów przed świętami: 
- Życzę wam, dzieci, wesołych świąt, dużo 
radości i abyście wrócili po świętach mądrzejsi. 
- Nawzajem – odpowiada klasa chórem. 
Jasio pisze list do św. Mikołaja: 
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 
na zakończenie ferii świątecznych! 

W czasie imprezy dla dzieci św. Mikołaj pyta na scenie 
małego chłopca: 
- Czy masz rodzeństwo? 
-Tak, starszego brata,  
- A dobrze ci jest z nim. 
- Nie mogę powiedzieć. 
- Dlaczego? 
- Bo on jest na widowni. 
Mamo choinka się pali – woła Jasio z pokoju do matki 
zajętej w kuchni.  
- Choinka się świeci a nie pali – poprawia matka. 
Za chwilę chłopiec krzyczy: 
- Mamo, mamo, firanki się świecą!!! 
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ŚWIĄTECZNE SMAKOŁYKI 

 

Ciasteczka dla Mikołaja 
 

1 kostka masła lub margaryny 
0,5 szklanki cukru pudru 
1 cukier waniliowy 
2 szklanki mąki 
1 szklanka orzechów(posiekanych) 

Wszystkie składniki, „wyrobić” jak na kruche ciasta. 
Przez 1 godz. trzymać w zamrażarce. Po godzinie 

rozwałkować ciasto na 4 mm grubości i wykrawać z niego 
różne kształty, następnie ułożyć na brytfannie i piec 
do 20 min. w temp. 180ºC, posypać cukrem pudrem. 

 

Szybka sałatka śledziowa 
 

0,5 kg płatów śledziowych 
2 średnie cebule 
1 puszka czerwonej fasolki 

1 ketchup 
Śledzie pokroić w grubą kostkę, dodać do nich fasolę i 

drobno posiekaną cebulę. Całość wymieszać z ketchupem. 
 

Pierniczki 
 

50 dag mąki  
20 dag cukru pudru 
20 dag miodu 
12 dag masła lub margaryny 
1 jajo 
1 dag sody oczyszczonej 
2 łyżki stołowe przypraw korzennych do piernika 
Mąkę wymieszać z sodą, zrobić wgłębienie w środ-

ku, wlać miód, dodać przyprawy korzenne, cukier, 
masło i jajo. Miód można też wcześniej podgrzać ra-
zem z cukrem i korzeniami, a potem przestudzić i połą-

czyć z mąką. Zagnieść ciasto jak na pierogi. „Wyrobić” 
aż będzie gładkie i jednolite w przekroju. Ciasteczka 
można piec różnej grubości (ok. 3 min.) i wykrawać 
dowolnego kształtu pierniczki. Następnie należy ułożyć je 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto 
powinno się piec w nagrzanym piekarniku ok.10 min. 
Trzeba uważać, by pierniczki nie zrumieniły się zbyt 
mocno, bo mogą stać się zbyt twarde i nabrać nieco 
goryczy. Pierniczki są doskonałe do jedzenia po dwóch-
trzech dniach, gdy nabiorą wilgoci i zmiękną. 

 

Ryba po grecku 
 

duży pstrąg (albo inne ryby, np. dorsz lub karp) 
2 cebule 
10 sporych marchewek (startych powinno być tak 

¾ wysokości patelni) 
przecier pomidorowy 
olej 
bułka tarta 
przyprawy 
kostka wołowa 
Rybę dokładnie wyczyścić, usunąć ości i pokroić 

w dzwonki lub w takie kawałki, na jakie mamy ochotę. 
Każdy kawałek natrzeć przyprawami, moczyć w roz-
trzepanym jajku, a następnie w bułce tartej i smażyć na 

średnio rozgrzanym oleju do zrumienienia. Przygotować 
resztę składników: cebulę pokroić w sporą kostkę 
i podsmażyć leciutko na oleju, dorzucić startą na tarce 
o dużych oczkach marchew i razem dusić pod przykry-
ciem, aż warzywa zrobią się miękkie. Najlepiej podsma-
żoną marchew zalać połową szklanki wywaru wołowego, 
a potem w razie potrzeby dolać do niej wody i oleju. 
Na koniec dodać sporą łyżkę przecieru pomidorowego. Sos 
warzywny powinien być gęsty. Na półmisku włożyć warst-
wę ryby , a następnie warstwę sosu z warzyw. Ryba powin-
na być cała pokryta marchewką. Potrawę przykrywamy, 
żeby nie wyschła i wstawiamy do lodówki. Następnego 
dnia będzie przepyszna. Podajemy zimną do pieczywa. 

 

Sernik 
 

spód pod sernik 
1 szklanka mąki 
0,5 kostki margaryny 
0,5 szklanki cukru 
2 jaja 
0,5 opakowania cukru waniliowego 
1 łyżeczkę proszku do pieczenia 
ser 
5 kostek sera (zmielony przez maszynkę) 
0,5 szklanki mleka 
1 margaryna 
0,5 szklanki cukru 
1 cukier waniliowy 

8 jaj 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
0,5 szklanki mąki ziemniaczanej 
Do sera dodać 0,5 szklanki mleka, razem wymieszać. 

Margarynę plus 0,5 szklanki cukru i cukier waniliowy 
utrzeć, dodawać po żółtku (8 żółtek). 

Utartą masę dodawać po trochu do sera, wymieszać, 
dodać 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej oraz 1 łyżkę 
proszku do pieczenia. 

8 białek ubić na sztywną pianę i dodać 0,5 szklanki 
cukru. Wymieszać z całością. Masę serową wyłożyć na 
przygotowany spód, piec 80 min. w temp.180ºC. 

 

(Sprawdzone i polecane przez Sylwię Krzemińską i jej mamę). 
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ŚWIĄTECZNE RYMOWANKI 

Już Mikołaj grzeje sanie, 
Czego pragniesz niech się stanie. 
Każde z marzeń skrytych w głębi,  
Święty Dziadek może spełnić 
Pięknych i radosnych chwil życzy … 

Szczęścia, zdrowia, powodzenia, 
w Dniu Bożego Narodzenia, 
beczkę piwa , wiadro wódki, 
by odgonić wszelkie smutki. 
100 całusów na dodatek, 
by smaczniejszy był opłatek! 

Płoną sztuczne ognie, płynie już muzyka, 
idzie Nowy Rok, stary już umyka, 
więc wznieśmy puchary i tańczmy do rana, 
niech los nam nie szczędzi kawioru i szampana! 
Szczęśliwego Nowego Roku życzy… 

W Nowym Roku życzę Ci: 
12 miesięcy zdrowia, 
53 tygodni szczęścia, 
8760 godzin wytrwałości, 
525600 minut pogody ducha 
i 31536000 sekund miłości. 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach, 
niesie życzenia w anielskich piórkach. 
Niesie w plecaku babki i świeczki, 
a w walizkach złote dzwoneczki. Wesołych Świąt! 

Wesołych Świąt! 
Bez zmartwień, 
Z barszczem, z grzybami, z karpiem, 
Z gościem, co niesie szczęście! 
Czeka nań przecież miejsce. 
Wesołych Świąt! 
A w Święta,  
Niech się snuje kolęda. 
I gałązki świerkowe 
Niech Wam pachną na zdrowie. 
Wesołych Świąt! 
A z Gwiazdką! – 
Pod świeczek łuną jasną 
Życzcie sobie – najwięcej: 
Zwykłego, ludzkiego szczęścia 

W Betlejem mieście 
Zbawiciel się rodzi, 
Niech się Wam mili, 
Najlepiej powodzi 

Kiedy świąteczny stół się ugina, 
śpiewa kolędy cała rodzina, 
na niebie pierwsza gwiazdka już świeci, 
niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi. 

Zielone gałązki, a na każdej świeczka. 
W stroiku z bibułek stoi choineczka 
Kiedy zaświeci gwiazdka między gałązkami, 
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy 

Każdy już czym prędzej bieży, 
by dołączyć do pasterzy. 
I ja śpieszę z życzeniami, 
bo nie mogę być tam z Wami. 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i niech dobroć wśród Was gości. 
I niech Boga wielka moc, 
na Was spłynie w Świętą Noc. 

Wesołych Świąt! 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
serdecznie składam Wam życzenia. 
Niech ta Gwiazda Betlejemska święcąca 
o zmroku zaprowadzi Was do szczęścia 
i radości w Nowym Roku. 
Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie 
i niech Was dobrego nic w życiu nie minie. 
Życzę również by się Wam darzyło, 
a z roku na rok coraz lepiej było. 

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję. 
Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki. 
Przed domem bałwana, 
Sylwestra do rana z lampką szampana. 

Przez śnieżycę, zawieruchy, 
ślę życzenia i otuchy –  
By te święta, choć tak zimne, 
Były ciepłe i rodzinne.  
Moc prezentów i miłości  
w Nowym Roku pomyślności.  

SMS 

Seng Don Fai Lok, Sang Nian Fai Log!... 
To znaczy w wolnym tłumaczeniu z chińskiego: 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Cześć! Tu Św. Mikołaj! Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? 
…to się … naucz, bo ja Ci prezentów  
wiecznie nie będę przynosił! 

Śnieg po pachy, smacznej kiełbachy, 
Prezentów kupę rózgi  na pupę, do nieba 
Choinki i wędzonej szynki oraz szczęśliwego 
wskoku do 2006 roku! 


